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BMW 4 Serie
Gran Coupé 420d M Sport
€ 21.850,-

2015

136.047 KM

Merk

BMW

Bouwjaar

14-10-2015

Tellerstand

-

Model

4 Serie

Kleur

190 PK

Gran Coupé 420d M
Sport

black-sapphire
metallic

Vermogen

Type

Cilinderinhoud

1995 CC

Brandstof

Diesel

Gewicht:

1515 KG

€ 21.850,-

Transmissie

Automaat

Prijs

Foto's voertuig

Overige

18 inch lichtmetalen wielen V-spaak (styling 398)
alarm klasse 1(startblokkering)
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
armsteun voor
Automatische airconditioning 2-zone
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bi-xenon koplampen
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Cruise control
dimlichten automatisch
elektrisch bedienbare achterklep
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Instructieboekjes aanwezig
lederen sportstuur
M Aerodynamica
M sportonderstel
multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem Professional
Park Distance Control achter (PDC)
parkeersensor voor
passagiersairbag
radio CD speler
regensensor
Saphirschwarz
Sportstoelen voor
start/stop systeem
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuurwiel multifunctioneel
Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
zij airbag(s) voor

Opmerkingen

Wij gaan niet voor de laagste prijs maar bij ons krijgt u service en kwaliteit.
Onze auto's worden technisch nagekeken door onze monteurs in onze eigen werkplaats.
Auto kunnen geleverd worden met 12 maanden BOVAG garantie of met 3 maanden garantie, geldende garantie staat vermeld in
de advertentie. Wij berekenen GEEN aﬂeveringskosten.
Om teleurstelling te voorkomen even informeren of de auto (nog) aanwezig is.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 18.00u en zaterdag van 09.30u tot 15.00u.
Helaas hebben veel occasion sites het nog niet voor elkaar om goede kwaliteit foto's te publiceren.
Kijk voor veel meer GROTE foto's van HOGE resolutie op WWW.AUTOSWAANEN.NL om zo het juiste beeld van onze auto's te
krijgen. Kijk ook voor meer informatie en volledige onderhoudshistorie op onze site.
Uw huidige auto inruilen is mogelijk!
Heeft u een vraag?
Bel ons op: 0492 381000
Mail naar info@autoswaanen.nl
Of WhatsApp naar 0622372016
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